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  والّتعليق منه       تعريب لطفي خرياللّه
 

 إذا كان الواحد موجودا، فماذا يستتبع ؟ : الفرض األّول 
  

ومل يكن     إذا كان الواحد موجودا كان غري كثري،  وإذا كان غري كثري كان غري ذي أجزاء       
وإذا كان غري حمدود فهو      . فالواحد إذا غري حمدود  . فال بداية وال هناية وال وسط للواحد . كُالّ

وإذا كان الواحد كذلك، فهو ال يوجد      . عاٍر من الّشكل، ِمْن ِقَبِل أنّ كلّ شكل فذو أجزاء          
و ُوِجد يف     يف مكان من األمكنة، ألّنه ممتنع أن يكون موجودا يف شيئ آخر أو يف نفسه؛ إذ ل       
ولو ُوجد  . شييء آخر ألحاط به وال قاه يف مواضع كثرية، وهو ُمحال ِلشيئ غري ذي أجزاء

فالواحد  . يف نفسه النقلب اثنني وبطلت وحدته، ألنّ الّشيء املَُتَضمُِّن هو غري الّشيء املتضمَّن   
 .إذا اليوجد يف مكان من األمكنة

فالواحد لوكان متحّركا، لكانت حركته إّما .   لننظر يف الواحد هل هو ساكن أو متحّرك 
استحالة، فتبطل حينئذ وحدته، أو ُنقلة، والّنقلة تكون إّما بدورانه يف مكان واحد أو باملرور        

وعلى الوجه األّول، فالواحد إّنما يعتمد على مركز، فيكون باإلضطرار        . من مكان إىل مكان  
ي أن يكون الواحد يف مكان ما أو قاصدا مكانا   وعلى الوجه الثّاين، فإّنه ينبغ). ١(ذا أجزاء 

فالواحد إذا  ). ٢(ما؛ ولكن قصده إّياه ال خيلو إّما أن يكون جزءا جزءا، أو بأمجعه، وهو حمال       
هذا، فلّما امتنع أن يوجد الواحد يف مكان         . ال يتحّرك ولو ضربا واحدا من ضروب احلركة    
ّتة، وإذا امتنع وجوده يف مكان واحد، امتنع     من األمكنة، امتنع إذا وجوده يف مكان واحد الب  

 .فالواحد إذا ال يوجد ال متحّركا و ال ساكنا). ٣(أن يكون البّتة ساكنا 
فلو كان غري .   والواحد كذلك ليس هبوهو الغِري وال نفِسه، وال بغري نفسه وال غري الغري  

ك الغري، وما كان أن     نفسه، لكان غري الواحد وبطلت وحدته، ولوكان هوهو الغري، لكان ذل  



وليس الواحد كذلك بغري الغري ما دام واحدا؛ إذ الواحد ميتنع عليه أن يكون   . يكون الواحد
وليس هو كذلك     ). ٤(غري شيء من األشياء البّتة، وإّنما الغري فقط  ّممن جتوز له هذه الّصفة  

الواحد ليس هبوهو شيء فإذا ). ٥(هبوهو نفسه، ألنّ طبيعة الواحد هي غري طبيعة اهلوهو بّتة 
 .من األشياء

  والواحد أيضا  ال يوجد، ال شبيها وال ال شبيها ال لنفسه وال لغريه؛ إذ لو وجدت له صفة  
 .متتاز عن وحدته، لفاق الواحد، وهو حمال

  والواحد ليس مبساٍو وال المساو، ال لنفسه وال لغريه؛ فلو ساوى الواحد  أحدمها لشارك       
 . ولوكان  ال يساوي  أحدمها لشارك الالّمشاهبة، وهو أيضا حمال. ، وهو حمالاملشاهبة واهلوهو

إذ لو وجد  .   والواحد ليس بأكرب سّنا و الأصغر سّنا من نفسه ومن غريه وال يساويهما سّنا 
 ). ٦(ولوكان مساويا سّنا لكان يكون مساويا . أكرب أو أصغر سّنا لكان يكون ال مساويا

يف الّزمن، إذ مىت شيء ما ُوجد يف الّزمن، فإّنه يصري أبدا أكرب سّنا من           فهو إذا ال يوجد   
 .نفسه؛ وليس ميكن أن نقول لقد كان الواحد أو كائن أو سوف يكون

، فقد لزم أنّ    )٧(  وملّا كانت تلك الّضروب إّنما هي ضروب املشاركة الوحيدة يف الوجود       
يس هو إذا بالواحد، وامتنعت معرفته أو الواحد ليس مبوجود؛ وإذا هو ليس باملوجود  فل

 .       تسميته
            

 إذا كان الواحد موجودا، شارك الوجود، فماذا يستتبع؟: الفرض الثّاين 
 

  إذا كان الواحد موجودا شارك الوجود، فالواحد إذا ذو أجزاء، أي الوجود والواحد،    
حد والوجود ليطّرد األمر كذلك إىل ما    وجزء جزء الواحد حيتوي أيضا الوا  . وكذلك هو كُلٌّ 

 .الهناية له حّتى يكونُ الواحد كثرة ال متناهية
، فهو ممكن إذا أن نستنبط العدد كلّه من هذه         )٨(  خيتلف الوجود والواحد بطريق الغري  

 .، وممكن بيان أنّ عدد املوجودات ال متناه)٩(األشياء الثّالثة 



من أجزاء، ألنّ الكلّ يتضّمن األجزاء، وكلّ متضمِّن فهو     والواحد ذو هناية مبا هو مركّب  
وإذا كان الواحد ذا هناية، كان ذا أطراف، وإذا كان ذا أطراف كان إّما دائرّي الّشكل              . حّد

 .أومستقيم الّشكل أو خمتلطه
   
فمن جهة ما أنّ الكلّ الّذي هو الواحد حيتوي األجزاء        . والواحد يوجد يف نفسه ويف غريه     
ويوجد يف غريه  . لّها، كان الواحد يتضّمن الواحد ويوجد فيه، فالواحد إذا يوجد يف نفسه    ك

إذ لو وجد فيها   : من ِقَبِل أنّ الكلّ ليس يوجد يف أجزائه، ال فيها كلّها، وال يف واحدة منها   
 ).١٠(كلّها لوجد يف واحدة منها، ولو وجد يف واحدة منها، لوجد األكرب يف األصغر 

فبما يوجد يف نفسه، كان البثا مبكان واحد، وإذا لبث       . حد يوجد متحّركا وساكنا    والوا
 .ولكّن الواحد مبا يوجد يف غريه، يوجد متحّركا. مبكان واحد، فالواحد يكون إذا ساكنا أبدا

  
فِبما هو   . والواحد هوهو نفسه وغري نفسه، وهوهو سائر األشياء وغري سائر األشياء   

، كان هوهو نفسه، ومبا يوجد يف غري نفسه، مع مكوثه يف نفسه، فباإلضطرار        ليس إالّ الواحد 
والواحد غري سائر األشياء، ألنّ ماليس   . الواحد غري نفسه، ملا كان يوجد يف غري نفسه 

وبأَِخَرٍة، الواحد هوهو سائر األشياء،   . بواحد، فهو غري الواحد، والواحد غري ماليس بواحد  
و يف ذاته والغري، ملّا كانا ضّدين، امتنع وجود اهلواهلو يف الغري، ووجود الغري    من ِقَبِل أنّ اهلواهل  

فليس بالغري إذا  ). ١١(يف اهلواهلو، فلزم امتناع وجود الغري البّتة يف موجود من املوجودات 
وإذا مها مل      . يصري الواحد غري ماليس بواحد، والواحد والغري ليس بأنفسهما يكونان خمتلفني       

 ).١٢( ال بأنفسهما و ال بالغري، ارتفعت إذا كلّ مباينة بينهما خيتلفا
   

فبما كان خيتلف عن سائر    . والواحد يوجد مشاهبا وغري مشابه لنفسه ولسائر األشياء   
األشياء بالقدر نفسه الّذي ختتلف به عنه، غري زائد وال ناقص، أي مبا كان اختالفهما على  

ومبا كانت عبارة الغري إّنما تقال    ). ١٣(شابه لسائر األشياء حنو شبيه، فقد لزم أنّ الواحد م
ولكن   ). ١٤(على الواحد وعلى سائراألشياء، كانا إذا ذََوا صفة واحدة، فهما إذا متشاهبان   



كون الواحد هوهو سائر األشياء إّنما ذلك لعمري ضرب يف كونه ضّدا لضرب كونه خالف         
فالواحد  . ا بأنّ الواحد من حيث هو مباين، مشاهبا ولكن لقد كان قد بان لن . سائر األشياء 

 ).١٥(إذا، من حيث ماهو هوهو، هو غري مشابه
   

فهو يالقي نفسه من حيث هو موجود   . والواحد يالقي وال يالقي نفسه وسائر األشياء  
ولكن مالقاة شيئ لشيئ إّنما    . يف نفسه، ويالقي سائر األشياء من حيث هو يوجد فيها

فالواحد إذا ِلُيالَِقَي نفسه، ينبغي أن جياور نفسه، ولكّن الواحد إذا جاور    . تهتقتضي جماور
أّما سائر األشياء فبما كانت ُتَباِيُن الواحد، كانت غري ذات عدد،        . نفسه كان ال حمالة اثنني  

 .وإذا انتفت اإلثنّية امتنعت املالقاة . بل الواحد ليس غري يوجد واحدا
   

يا وغري مساو لنفسه ولسائر األشياء؛ فبما كان عاريا من الكرب    ويوجد الواحد مساو  
فهو مبا كان ال يفضلها وال     . والّصغر، امتنع أن يكون الواحد أكرب أو أصغر من سائر األشياء       

ولكن الواحد مبا   . ولنفس األسباب يساوي الواحد نفسه   . تفضله، كان الواحد مساويا هلا  
ومبا هو ُمَحاطٌ، كان الواحد   . لزم أنّ الواحد أكرب من نفسه   يوجد يف نفسه، فإّنه حييط هبا، في

والواحد مبا يوجد يف سائر األشياء، كان أصغر منها، فهو إذا غري مساو هلا، . أصغر من نفسه
 .وسائر األشياء مبا هي توجد فيه، كان الواحد أكرب منها

   
َبِل أّنه يتضّمن مقادير  والواحد يساوي  ويفوق ويصغر عددا نفسه وسائر األشياء، من قِ    

تساويه عددا وتساوي سائر األشياء، أوتفوقها وتفوق عددا سائراألشياء أو تصغرها وتصغر    
 .  عددا سائر األشياء

   
ويوجد الواحد ويصري أصغر سّنا من نفسه ومن سائر األشياء، وأكرب سّنا منها ومن سائر   

    . لواحد مبشاركته الوجود، يشارك أيضا الّزمن فا. األشياء، ومساويا سّنا هلا ولسائر األشياء 
فالواحد إذا إّنما ينقلب أكرب سّنا من نفسه؛ وملّا كان ما يصري أكرب سّنا إّنما يصريه باإلضافة       



إىل ما يصري أصغر سّنا، فإنّ الواحد بصريورته أكرب سّنا من نفسه، يصري ُدفَْعةً َواِحَدةً، أكرب  
إذا الواحد وهو يصري أكرب سّنا، يبلغ احلاضر، فيمسك عن    . سّنا وأصغر سّنا من نفسه

ولكّن الواحد ملّا كان أو ملّا كان          . الّصريورة، فيكون حينئذ أكرب سّنا وأصغر سّنا من نفسه   
يصري ذا مقدار يف الّزمن مساويا لنفسه، لزم أّنه مساو سّنا نفسه وال ينقلب ال أكرب وال أصغر 

الواحد إىل كثرة سائر األشياء  لظهر  أّنه أصغرها، فبما كانت   هذا ولو ِقيس . سّنا من نفسه
األشياء الّصغرى إّنما ُتولَُد قبل األشياء الكربى، لزم أّنما الواحد سابق املولودين، فالواحد إذا         

ولكّن الواحد ملّا كان ذا أجزاء، وذا بداية ووسط وهناية، فإّنه ال يوجد إالّ    . هو األكرب سّنا
ولكّن الواحد  . ، أي إكتمال الكُلِّ؛ فالواحد إذا أصغر سّنا من سائر األشياء   بعد اإلكتمال

يساوي سّنا سائراألشياء، من ِقَبِل أنّ البداية والوسط والّنهاية إّنما هي أجزاء، والواحد إّنما        
لو زدنا إىل زمن أطول وزمن أقصر زمنا   : يوجد برهان آخر. يصاحب والدة كلّ واحدة منها

نّ الّزمن األطول سيفضل الّزمن األقصر، ليس بكَْسٍر مساو، ولكن بكسر أصغر؛  مساويا، فإ
لينقلب حينئذ  )  ١٦(ولو اطّردنا نزيد نفس مقدار الّزمن، فإنّ فرق العمر سيزداد صغرا    

األكرب سّنا أصغر سّنا ّمما كان عليه من قبل باإلضافة إىل ماكان يفوقه سّنا، وسائر األشياء   
وهكذا تصري سائر األشياء، دفعة واحدة، أكرب سّنا وأصغر سّنا من   . ضافة إليهأكرب سّنا باإل

 .الواحد، والواحد أكرب سّنا وأصغر سّنا من سائر األشياء
  
 ولكن الواحد، ملّا كان يشارك الّزمان، فقد جاز إذا  أن نقول عنه أّنه موجود، وقد ُوِجَد،         

 .كن تسميته ومعرفتهوسيوجد، وأّنه ذو شيئ، ومن شيئ، وأّنه مم
 

 إذا كان الواحد موجودا وغري موجود؟:  الفرض الثّالث 
 

  إذا كان الواحد كما أسلفنا، أي واحدا وكثريا، وال واحدا وال كثريا، وكان يشارك الّزمن،      
فباإلضطرار، تارة يكون الواحد، مبا هو واحد، يشارك الوجود، وطورا، ال يشارك الوجود   

 .ّنما يكون الواحد ذا والدة وهالكالبّتة، على معىن أ



   
والواحد بصريورته واحدا وكثريا، فباإلضطرار، هو ينقسم وجيتمع؛ وإذا صار شبيها وال         

شبيها، فهو يتشاكل وال يتشاكل، وإذا صار أكرب أو أصغر أو مساويا، فهو يزيد وينقص        
 .ويتساوى

  
س، فإّنما ذلك يقتضي تغّيرا، وهذا    أّما إذا انقلب الواحد ساكنا بعد حركته، أو بالعك     

الّتغّير إّنما حيصل يف ما ُيَسمَّى باآلن، والواحد يف آن املرور من حال إىل حال، يكون ال           
كذلك إذا ما انتقل الواحد من الوجود إىل   . ساكنا وال متحّركا، وليس مبوجود يف الّزمن 

و الغري موجود، وال صائرا وال غري    اهلالك، أو بالعكس، فإّنه آن الّتغّير ال يكون ال موجودا     
صائر، وهو أيضا حني ينتقل من الواحد إىل الكثرة، ومن الكثرة إىل الواحد، ال يكون ال         

وحينما ينتقل من املشابه إىل الالّمشابه، ال يكون ال   . واحدا و الكثريا وال منقسما و ال جمتمعا
إىل األكرب، ومن املساوي إىل   وإذا انتقل الواحد من األصغر  . يتشاكل و ال ال يتشاكل 

 .        الالّمساوي، وبالعكس، فهو أيضا ال يكون اليزيد و الينقص وال يتساوى
 

 إذا كان الواحد موجودا فماذا يستتبع لسائر األشياء؟: الفرض الّرابع 
  
ذ  فهي أجزاء جتتمع يف كلّ، إ . األشياء غري الواحد مغايرة للواحد؛ ولكّنها تشارك الواحد     

فإذا كانت إذا سائر األشياء إّنما ذات أجزاء،  . اجلزء إّنما يكون جزءا لشيء يوجد كُالّ 
ولكّنها، إذا هي شاركت الواحد، كانت غري الواحد، . شاركت هي أيضا الكلّ والواحد

ومن مثّ متكثّرة ، وال متناهية الكثرة؛ ألنّ سائر األشياء من قَْبِل أن تشارك الواحد، إّنما تكون          
متكثّرة، ومهما اجتزأنا من قطع بلغت ما بلغت صغرا، فالقطعة ال تنفّك أبدا متكثّرة     

 .والمتناهية العدد 
  



 ولكن سائر األشياء ما إن تّتصل بالواحد حّتى تستفيد شيئا مغايرا جيعل بعضها باإلضافة        
فسائر . )١٧(إىل بعض ذا حدود، ولكن هي يف طبيعتها املخصوصة إّنما توجد ال متناهية      

 .األشياء غري الواحد، هي إذا، يف نفس الوقت، متناهية وال متناهية
  كما أّنها أيضا، مشاهبة وغريمشاهبة، وهي هي ومباينة، ومتحّركة وساكنة، وهو من اليسري        

 .إراءنا أّنه لتعتورها مجيع األوصاف املتضاّدة
 

 بة الّيت تعتري سائر األشياء؟إذا كان الواحد موجودا فما األشياء الّسال: الفرض اخلامس 
 

  يوجد الواحد مبنأى عن سائر األشياء، وسائر األشياء مبنأى عن الواحد؛ ألنّ الواحد، ملّا         
كان بال أجزاء، ليس ميكنه أن يوجد يف سائر األشياء، ال بأسره أو جبزء جزء، و ال سائر  

 . األشياء ميكنها أن تشارك الواحد
  
يضا مبتكثّرة؛ إذا لو كانت متكثّرة، لكانت كلّ واحدة منها واحدا       وسائر األشياء ليست أ   

 .مبا هي جزء كلّ
  
 وليست مبشاهبة والالمشاهبة؛ ألّنها لو كانت مشاهبة أو المشاهبة لشاركت شيئا، ولو         

 .كانت مشاهبة وال مشاهبة، لشاركت شيئني اثنني
   
ايرة، وال ساكنة وال متحّركة، وال ذات     ، سائر األشياء ليست هبي هي، وال مبغ   ٍةَرَخوبأَ   

والدة أو هالك، وليست بأكرب و ال أصغر، و ال مساوية؛ ألّنه لو ُوِجَدْت هلا صفة من هذه      
 .الّصفات، لشاركت الواحد

 
  فإذا، إذا وجد الواحد، كان كُالًّ، و ال يكون واحدا ال باإلضافة إىل نفسه وال باإلضافة       

 .إىل سائر األشياء
 



 إذا كان الواحد موجودا فماذا يستتبع باإلضافة إليه؟: رض الّسادس الف
  

لو مل يوجد الكرب، لو مل يوجد الّصغر، فإّنا نتكلّم فيما ليس مبوجود على أّنه       :    ملّا نقول  
). ١٨(شيء يغاير سائر األشياء، ونفهم منه شيئا جيوز معرفته، و يوجد مغايرا لسائر األشياء  

فهو يشارك الذّلك،  . مل يوجد، فهو موضوع علم، وسائر األشياء تباينه   كذلك الواحد، إذا  
 .هو ذلك، وهو شيء ما: ، مبا كان إّنما يقال فيه)١٩(والّشيء ما 

  
 و يوجد ال مشاهبا ومشاهبا؛ فيوجد ال مشاهبا من ِقَبِل أنّ سائر األشياء تباينه، ومشاهبا من              

 .اء، فباإلضطرار هو يشابه نفسهِقَبِل أّنه ملّا كان يغاير سائر األشي
  

 والواحد ذو ال مساواة، ألّنه لو ساوى سائر األشياء، لُوِجَد وُوِجَد متشاهبا؛ وهذان لَأَمران       
فالواحد . ولكّن الالّمساواة إّنما يدخل فيها الكرب والّصغر، ومابينهما توجد املساواة . ممتنعان

 .ّصغري واملساواةغري املوجود إذا، إّنما يشارك الكبري وال
   
، يكون القول حقّا،  "الواحد غري موجود " وهو يشارك أيضا الوجود، ألّنه ملّا يقال،        

 .والقول احلّق إّنما هو قول ما هو موجود ؛ فالواحد غري موجود، ووجوده وجود الالّموجود
 من أحدمها إىل       فالواحد غري املوجود له إذا، دفعة واحدة، الوجود والالّوجود، وهو ِلينتقلَ    

، يتغّير ويتحّرك؛ ولكّنه، مبا كان غري موجود، فهو ال ينتقل و ال يدور حول       )٢٠(اآلخر 
 .نفسه وال يستحيل، فهو إذا ساكن

   
 .  وميكننا الّزيادة أيضا بأّنه يولد وميوت، وأّنه ال يولد و ال ميوت   
 

 غري متعّين البّتة؟إذا كان الواحد غري موجود، كان الواحد : الفرض الّسابع 
 



  مىت نقول شيء ما ال يوجد البّتة، فذلك يعين أّنه ال يشارك الوجود بوجه من الوجوه،    
فإذا الواحد غري املوجود، ال هو يولد وال هو  . وليس ميكنه ال أن يستفيده و ال أن يفقده 

غر ميوت و ال هو مستحيل، وال هو متحّرك وال هو ساكن؛ و أّنه عار من الكرب والصّ           
وميتنع أن حنمل عليه الذّلك أو شيء ما، وتتعذّر   . واملساواة والالّمساواة واملشاهبة والالّمشاهبة  

 . معرفته أوتسميته
  

 إذا كان الواحد غري موجود فما حال سائر األشياء؟: الفرض الثّامن
 
ود، كانت أغيارا    ملّا كان ممتنعا أن تكون سائر األشياء أغيارا باإلضافة إىل الواحد غري املوج        

وهي، ملّا كان الواحد ال يوجد، ال تكون أغيارا بنحو وحدات، وإّنما    . باإلضافة إىل نفسها  
فإذا توجد كثرة من الكتل، تبدو كلّ واحدة منها واحدة، وهي ليست       . بنحو كَُتٍل متكثّرة 

لكلّ جزء من   إّنها تتراءى وكأّنها تؤلّف عددا، وأّنها زوجّية و فردّية، ومساوية . بواحدة
أجزائها وذات حدود فيما بينها؛ لو نظر إليها من بعيد، ظهرت كلّ كتلة منها واحدة، وإذا          

فسائر األشياء تظهر إذا بنحو  . نظر إليها من قريب ظهرت واحدة واحدة ال متناهية العدد   
 متناهية وال متناهية، ومشاهبة وال المشاهبة، وهي هي بعضها البعض، وغري بعضها البعض،
ومالقية ومفارقة ومتحّركة وساكنة، وتولد وهتلك وال تولد وال هتلك وأّنه تعتورها مجيع    

 .  املتضاّدات من هذا القبيل
       

 إذا كان الواحد غري موجود فما األشياء الّسالبة الّيت تعتري سائراألشياء؟: الفرض الّتاسع
   

ائر األشياء بنحو الواحد، ألّنه ال     إذا كان الواحد غري موجود امتنع تصّور واحدة من س   
توجد وحدة، و ال بنحو الكثري، ألّنه ممتنع وجود كثرة من غري وحدة، و ال بنحو املشابه وال  
الالّمشابه، وال بنحو اهلوهو وال بنحو املغاير، وال بنحو املالصق وال بنحو املفارق، وهلّم       

 .  شيء بّتةوتلخيص الّداللة، إذا مل يوجد الواحد مل يوجد. جّرا



 
 

 :                                      املالحظات
 
 . املركز وبقّيته املّتخذة احلركة الّدائرّية) ١
 .ألنّ ذلك يقتضي جتزئته ويبطله مبا هو واحد) ٢
يريد أّنه ملّا كان هوّية احلركة هو لبث الّشيء يف مكان واحد زمنني، فاملكان هو شرط     ) ٣

ولكن قد برهن آنفا أنّ الواحد ال يوجد يف مكان من     . رط احلركة الّسكون كما هو ش  
األمكنة؛ فسكون الواحد ممتنع إذا، ألّنه شرطها الّذي هو الوجود يف مكان قد ظهر بطالنه؛      

 .    فالواحد إذا مبا كان ال يوجد يف مكان من األمكنة، غري ساكن
صفة من الّصفات؛ ألّنه لو قامت  به أي انّ الواحد ملّا كان واحدا، امتنعت أن تقوم به    ) ٤

فالواحد الميكنه أن يكون غريا سائر األشياء، إذ لو كان        . صفة، النتقضت وحدته وصار كثريا 
وإّنما فقط الغري مباهو غري توجد فيه مقولة  . كذلك لوجدت له صفة زائدة تبطل هّوّيته  

 .   الغريّية
 لو كان معنامها واحدا، لكان غري الواحد مبا هو   يريد أنّ معىن اهلواهلو غري معىن الواحد؛ إذ) ٥

 .  هوهو  واحدا، وهو حمال
 .وقد ظهر سابقا امتناعه) ٦
 .يريد أنّ كلّ ما شارك الوجود فال خيلو أن يكون على حنو من تلك األحناء) ٧
أي أنّ معىن الواحد غري معىن الوجود؛ ولكن الواحد ليس بغٍري للوجود بنفسه، وال        ) ٨

ري للواحد بنفسه؛ إذ لو كان األمر كذلك، لكان معىن الوجود عني معىن الواحد،  الوجود غ
. فلم يبق إذا إالّ أّنما الواحد والوجود يتغايران مبقولة ثالثة، أال وهي مقولة الغريّية  . وبالعكس

 .   الواحد والوجود والغريّية: فنحصل إذا على ثالثة أشياء
 .الوجود والواحد والغريّية) ٩
 .وهو حمال) ١٠



 .ألنّ ذلك يقتضي وجود الغريّية يف اهلوّية) ١١
 .ما دامت املباينة ممتنعة المتناع وجوه كينونتها) ١٢
أي أنّ املشاهبة ُوجدت بينهما من جهة أنّ اختالفهما كان على حنو واحد؛ فاإلّتفاق يف      ) ١٣

 .اإلختالف، هو الّذي أّسس  املشاهبة
 . ة الغريّية عليهما اإلثننيالّصفة الواحدة هي صدق مقول) ١٤
اإلّتصاف بالغريّية ضّد لإلّتصاف باهلوّية؛ وإذا كان الواحد مّتصفا باهلوّية من حيث هو        ) ١٥

مباين لسائر األشياء، فإنّ اّتصافه مبشاكلته لسائر األشياء، البّد أن تقتضي صفة ضّد صفة 
ن ضّد اهلّوّية إّنما هو الغريّية، فالواحد إذا    اهلّوّية الّيت اقتضتها مباينتها لسائر األشياء؛ وملّا كا 
 .    غري مشابه لسائر األشياء من حيث ما هو مشاكل هلا

 مقدار الّزمن املعروف الّذي يفضل به األكرب aليكن الّزمن أ الّزمن األصغر املعروف، و)  ١٦
جماله املعّرف  وليكن املتغّري الكّمّي س؛ وليكن ). a+ أ ( األصغر؛ فيكون الّزمن األطول   

Domaine de définition  فإّنا حنصل على هذه الّدالة   . ، جمموعة األعداد الطّبيعّية
Fonction) ] :أ+a +(  س- )س+  أ(      .  [   

  س            س                      
 sens de variation de laواملطلوب أن نبحث يف إّتجاه تغّير هذه الّدالة    

fonctionّميكننا اختزال الّدالة إىل .  كربا سما زاد املقدار املساوي    كل              
 a س ، أي     - أ -س +a+ أ

فإذا كلّما نزعت س                                                 س                    س   
لو زدنا "  منت الكالم بإىل الالّ متناهي الكرب، مال الكسرإىل قيمة الّصفر؛ وهو ما ُعبَِّر عنه يف

إىل زمن أطول وإىل زمن أقصر زمنا مساويا، وهو متغّير س، فالّزمن األطول سيفضل الّزمن 
 يريد أّنما              " األقصر ليس بكسر مساويا، ولكن بكسر أصغر

a              a      
   <                        
 .      باستمرار   )  س+١( س    



 
  

سائر األشياء معتربة يف ذاهتا وقبل اّتصاهلا بالواحد إّنما تكون كثرة مطلقة عارية من كلّ     ) ١٧
 .وحدة أو شبه وحدة

أو كما يقول     . أي أنّ عدم الّشيء ال مينع أنّ له حقيقة يف ذاته ُتدرك وتوصف وتعرف      ) ١٨
جع الفخر الّرازي،  را." عدم الّشيء، يرفع وجوده و المينع ثبوته" فالسفة العرب الوسيط 

 . املباحث املشرقّية
 .  وكالمها مقولتان) ١٩
 .   مقولة الكيف_ نظر هيغل، علم املنطق، الباب األّول، نظرّية الوجود، أ ا) ٢٠

    *Platon, Parménide, traduction, commentaire & 

introduction  par  E. Chambry; Garnier Flammarion, 1967. 
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